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PLEIN
Op 2 oktober is de sponsorloop. Hierna weten we hoeveel
de loop en de retouractie van de ouderbijdrage heeft
opgeleverd. Dit geld wordt gebruikt voor de laatste fase van
de het schoolplein. En daar zijn we heel blij mee.
Maar we kunnen nu al een voorzichtige inschatting maken.
En het opgehaalde bedrag zal nog niet voldoende zijn om
alles van de laatste fase te realiseren.
Concreet: De opbrengsten van ouderbijdrage en de
sponsorloop schatten we in op ongeveer € 6.000,-.
Daardoor is er voor de realisatie van de 3e fase een tekort
circa € 8.000,-.
Maar …. voor de 1e en 2e fase (die inmiddels gerealiseerd
zijn), de nieuwe schooltuin en met de opbrengsten van
ouderbijdrage en sponsorloop hebben we al € 51.000,- bij
elkaar gebracht.
Dus die laatste € 8.000,- dat moet toch ook lukken???
Wij gaan in de herfstvakantie de opdracht geven voor de
laatste fase !!! Omdat we dan heel graag alle plannen willen
laten uitvoeren zijn we met spoed op zoek naar ouders die
ons willen helpen met de laatste sprint.
Wie zoeken we?
Ouders die goed kunnen netwerken en overtuigen en een
maandje hier hun energie in willen steken. De bedoeling is
om bedrijven en instellingen te vragen of zij het schoolplein
financieel willen steunen en/of een specifiek speeltoestel
van het schoolplein willen “adopteren”.
In beide gevallen zal de naam prominent op een plek van
het plein worden vermeld.
Wat bieden wij?
Samen met een aantal ouders is er voorbereidend werk
gedaan. Zo is er een fraaie presentatiefolder ontwikkeld en
er is een lijst met mogelijke sponsoren. Daarnaast kunnen
we bedrijven en relaties in de buurt aanschrijven.
En wat we ook kunnen bieden …. de glunderende
kindergezichten als het speelplein klaar is.

Ziet u het zitten en vind u het leuk om hieraan mee te
helpen, wilt dan contact opnemen met Aart
(aart.romkes@meerkring.nl)?
EVEN VOORSTELLEN
Hierbij stellen Annette, Gaby, Marie-José en Nick zich graag
even aan u voor:
Ik ben Annette Gosman en ben dit jaar begonnen op de
Meander in groep 1/2 A.
Ik werk al 26 jaar in het
onderwijs voornamelijk in de
groepen 1 t/m 4.
Ik houd ervan om de
ontwikkeling van kinderen te
stimuleren, het is heerlijk om
ze naar een hoger niveau te
brengen. Creativiteit is een
van de punten die vind ik belangrijk.
Mijn naam is Marie-José Buuron en vanaf dit schooljaar
geef ik op de maandag en vrijdag les aan groep 7. Zelf woon
ik met mijn gezin in Vathorst. We hebben in de groep een
fijne start gehad van dit schooljaar. Mijn motto als
leerkracht is: je moet het zelf doen maar niet alleen. Ik
hoop de leerlingen vooral een stuk eigenaarschap te geven
over hun eigen leerproces en ze daarin te kunnen coachen.
Tot ziens op school of op het plein
Groet,
Marie-José

Hallo allemaal,
Ik ben Gaby Raaijmakers en ik dit jaar samen met Margreet
begonnen in groep 4. Ik werk op de maandag en dinsdag.
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Ik woon in Soest samen met mijn man Wouter en ons
zoontje Silvan van 5. Naast het voor de klas staan schrijf ik
boeken, waarvan het derde boek al bijna uitkomt.
Daarnaast ben ik dol op lezen, piano spelen en speel ik
wekelijks badminton.
Ik ben erg blij met de
Meander en ik denk
dat het
gedachtegoed van de
school goed bij mij
past. Groep 4 is voor
mij een nieuwe
uitdaging, maar ik
heb er veel zin in!

"Hallo iedereen,
Graag stel ik mij via deze weg voor aan jullie. Mijn naam is
Nick ter Hoeven en ik ben Vakdocent Bewegingsonderwijs.
Op De Meader geef ik op de vrijdagen de gymlessen aan de
groepen 3 t/m 8. Na op verschillende scholen, en aan
verschillende doelgroepen lesgegeven te hebben, zelfs in
Nicaragua, maak ik nu ruim een jaar deel uit van de
Vaksectie Bewegingsonderwijs vanuit de SRO. Het is heerlijk
om je in de stad waar je zelf geboren en getogen bent in te
zetten voor de opgroeiende jeugd. Door middel van het
geven van attractieve gymlessen hoop ik bij te dragen aan
het plezier in
bewegen bij de
kinderen. Ik ben
ervan overtuigd dat
wanneer leerlingen
zich lekker in hun vel
voelen en goed
bewegen het leren
soepeler gaat.

Als we dit met elkaar volhouden zullen zij
zich ontwikkelen en zijn zij startklaar voor een volwassen
deelname aan de maatschappij.
Nog leuk om te weten is dat; ik zelf onafgebroken voetbal
sinds mijn 7e. Dat ik ook regelmatig hardloop, zo nu en dan
tennis/squash, en ik in bezit ben van duik,- en
parachutebrevet.
Tot snel!"
STARTGESPREKKEN
In plaats van de spreekweken in november voor de groepen
1 t/m 7 houden wij vanaf volgende week voor die groepen
zogenaamde startgesprekken. Hierbij komt een van de
ouders/verzorgers met het kind mee naar school.
Intekenen doet u digitaal. Daarvoor heeft u als het goed is
een uitnodiging gekregen. Het is wel noodzakelijk dat u de
Parro-app heeft, anders is inschrijven niet mogelijk. Heeft u
geen uitnodiging ontvangen, neemt u dan contact op de
leerkracht van uw kind.
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